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ATA REUNIÃO DE CÂMARA DO DEPARTAMENTO DE FÍSICA, realizada dia          
29/05/98, na sala 4114 do Departamento de Física. Conforme convocação nº 005 de 28/05/98,              
com a presença dos seguintes membros: Professores José Rachid (presidente), Bismarck Vaz            
da Costa, Oscar Nassif de Mesquita, José Francisco de Sampaio, Hans-Dieter Pfannes, José             
Guilherme Moreira, Karla Balzuweit, Ulisses Azevedo Leitão, Túlio Jorge,         
Gilberto.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. COMUNICAÇÕES: A) Prof. José Rachid informou a desistência dos professores do            
Departamento de Física de Recife de se transferirem para a UFMG. B) Informou da              
necessidade da reativação da comissão de Política Docente, assunto que deveria ser discutido             
nas próximas reuniões. C) Informou sobre a reunião preliminar da comissão de captação de              
recursos financeiros para a infraestrutura do Departamento de        
Física.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
2. ATA DAS REUNIÕES 27/03 E 24/04: Foram sugeridas pequenas correções na ata do dia               
27/03. Colocada em votação, aprovada por unanimidade. A apreciação da ata do dia 24/04 foi               
retirada de pauta tendo em vista com a solicitação da Câmara de que a chefia consulte a                 
Procuradoria Jurídica novamente, sobre o pessoal sem vínculo e, com base nessas informações,             
que o assunto fosse    
rediscutido.----------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
3. HOMOLOGAÇÃO DE AFASTAMENTO DO PAÍS: José Francisco de Sampaio para           
participar da SLCS-98 período de 25/07/98 a 09/08/98; Luiz Alberto Cury para participar da              
VIII International Conference on High Pressure Semiconductor Physics e 24th International           
Conference on the Physics of Semiconductors (ICPS24) nos períodos de 01/07/98 a 15/08/98.             
Colocada em votação foi aprovada por unanimidade com a ausência do prof. José Francisco de               
Sampaio.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. SOLICITAÇÕES DE PROGRESSÃO HORIZONTAL E DE: A) Homologação de          
Progressão Horizontal dos professores João Antônio Filocre e Oto Neri Borges do COLTEC,             
aprovada por unanimidade. B) Pedido de manutenção de DE dos professores Carlos Henrique             
Monken e Sebastião Nascimento de Pádua. Prof. Oscar informou que os relatórios analisados             
por ele dos referidos professores estão ótimos, colocados em votação, aprovado por            
unanimidade.--------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. CARTAS DOS PROFESSORES: REGINA PINTO DE CARVALHO E BISMARCK          
VAZ DA COSTA: A) Foi  lida  carta  da  profª Regina onde apresentava recurso sobre decisão 
da reunião de Câmara do dia 24/04/98 referente à negativa de espaço físico. Depois de               
discussões a Câmara propõe a troca do Laboratório da Profª Regina sala 4160 (espaço que ela                
ocupa atualmente, mais o espaço que lhe caberia depois da reforma da área total dos               
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Laboratórios Cristalografia e Biossorção) pela sala 4158. O espaço da 4160 ficaria como             
reserva técnica. Colocada em votação, aprovada por unanimidade. B) Foi lida carta do Prof.              
Bismarck sobre os prováveis problemas que o laboratório da Microsonda criaria ao ser             
montado na sala 3088. Depois de discussões a Câmara decide devolver o assunto para a               
Comissão de espaço físico para que a mesma levante os problemas do impacto ambiental na               
montagem deste  
laboratório.----------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-6. ORIENTAÇÃO NO MESTRADO DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA         
COMPUTAÇÃO - Foi lida carta do Prof. Nivio Ziviani solicitando autorização para Prof.             
Maurílio Nunes Vieira orientar o aluno de mestrado Hélder Soares de Souza no DCC.              
Colocada em votação, aprovada por     
unanimidade.--------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO À PESQUISA DO PROF. ANUAR ABRAS - Foi pedido             
o auxílio para o desenvolvimento do projeto “Aplicação da Espectroscopia Mössbauer ao            
estudo das propriedades eletrônicas e estruturais de sistemas Sólidos contendo Estanho e            
Ferro”. Discutido o assunto, foi colocado em votação se a solicitação seria encaminhada à              
FAPEMIG; tendo em vista que o solicitante é professor aposentado. Rejeitado com 2 votos a               
favor, 4 votos contra e 4      
abstenções.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
8. BANCA E DEFINIÇÃO DA DATA DO CONCURSO DE PROFESSOR ADJUNTO           
DE ASTROFÍSICA - Foi lido o edital do Concurso para Professor Adjunto, na área de               
Astrofísica Estelar e do Meio Interestelar. Como previsto, o concurso constará de provas de              
títulos e defesa de projeto com a orientação da Câmara do candidato ser avaliado sob quaisquer                
aspectos relativos aos projetos e sua viabilidade no Departamento de Física, nos seus             
conhecimentos básicos de Física e sua capacidade científica e didática. Foram sugeridos os             
seguintes professores para consulta e composição da banca examinadora: titulares: Prof.           
Jacques Lepine IAG-USP, Prof. José Renan de Medeiros UFRN, , Gabriel Armando Pellegatti             
Franco DF-UFMG, Prof. Luiz Paulo Ribeiro Vaz DF-UFMG, Maria Carolina Nemes           
DF-UFMG; suplentes: Walter Maciel IAG-USP, Domingos Sávio de Lima Soares, DF-UFMG.           
Prof. Rachid retirou-se da reunião e Prof. Bismarck assume a          
presidência.----------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
9. OUTROS ASSUNTOS - A) Foi comunicado a transferência da carpintaria do            
Departamento de Física para o ICEx, a pedido do diretor. Mediante o desconhecimento da              
publicação do documento sobre a doação, a Câmara solicita um estudo sobre fazer um contrato               
de comodato. Foram colocados em votação o estudo e a volta do assunto na Câmara, aprovado                
por unanimidade. B) Homologação da solicitação de Bolsa de Recém-Doutor para o Dr.             
Ricardo Wagner Nunes, coordenado pelo Prof. Hélio Chacham. Colocada em votação,           
aprovada por unanimidade. C) Proposta do Curso de Extensão, Criação de Empresas do Prof.              
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Eduardo de Campos Valadares. Foi lido o relatório do Prof. Maurílio que recomendava o              
Curso. Colocada em votação, aprovada por      
unanimidade.--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, o Prof. José               

Rachid Mohallem declarou encerrada a sessão da qual eu, Idalina Agostinha Barbosa                       

Pfannes, na qualidade de Secretária do Departamento de Física lavrei a presente ata que vai                             

assinada por todos os membros presentes. Belo Horizonte, 29 de maio de                       

1998.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------- 
 


